
  
 

Cursusvoorwaarden BDH  1/3 

Wanneer je je inschrij� voor een cursus bij Business Development Holland B.V., ga je akkoord met 
onderstaande cursusvoorwaarden. 

1 Algemene voorwaarden:  
Inleiding 
Dit zijn de Algemene Voorwaarden die Business Development B.V. (BDH) hanteert bij overeenkomsten 
met cursisten, en die allerlei zaken regelen die zich (mogelijk) kunnen voordoen, bv. het annuleren van 
de overeenkomst. Ze geven aan wat dan de rechten en plichten van BDH en van de cursist zijn.  
 
BDH hee� als algemeen uitgangspunt dat (juridische) problemen binnen de kaders van redelijkheid en 
billijkheid worden opgelost. De hieronder beschreven voorwaarden zijn “algemeen”.  
 

Ar�kel 1 – Toepasselijkheid van de algemene verkoopvoorwaarden 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tussen BDH en cursisten gesloten 
overeenkomst en door BDH verstrekte offertes. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig 
indien deze uitdrukkelijk schri�elijk zijn overeengekomen.  
  
1.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nie�g zijn of vernie�gd mochten worden, 
blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.  
  
Ar�kel 2 – Aanbiedingen (offertes) 
2.1 Alle aanbiedingen van BDH zijn vrijblijvend en hebben, tenzij uitdrukkelijk schri�elijk anders is 
aangegeven, een geldigheidsduur van 30 dagen.  
  
2.2 Een overeenkomst met BDH komt tot stand door ondertekening door de cursist van het daartoe 
bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier of nadat BDH een schri�elijke beves�ging hee� 
gezonden aan de cursist.  
 

Ar�kel 3 – Annulering in geval van onderwijsdiensten 
3.1 Overeenkomsten kunnen door de cursist slechts schri�elijk worden geannuleerd: 

a. in de periode gelegen tot 6 weken voorafgaand aan de eerste onderwijsdatum tegen betaling 
van € 50,- aan annuleringskosten; 

b. in de periode gelegen tussen 6 en 3 weken voorafgaand aan de eerste onderwijsdatum tegen 
betaling van 50% van de overeengekomen vergoeding als annuleringskosten; 

c. in de periode gelegen tussen 3 weken en 1 week voorafgaand aan de eerste onderwijsdatum 
tegen betaling van 75% van de overeengekomen vergoeding als annuleringskosten. 

 
3.2 Wanneer de opdracht één week voor, op of na de eerste onderwijsdatum wordt geannuleerd, wordt 
100% van de overeengekomen vergoeding, vermeerderd met de eventueel daarover verschuldigde BTW 
als administra�ekosten in rekening gebracht.  
  
3.3 Ingeval de cursist na aanvang van de cursus deelname tussen�jds beëindigt of anderszins niet aan de 
cursus deelneemt, hee� de cursist geen recht op enige terugbetaling.  
  
3.4 BDH hee� het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een cursist 
te weigeren, in welke gevallen de cursist recht hee� op terugbetaling van het volledige door deze aan 
BDH betaalde bedrag. 
 
3.5 In geval de cursist zich bedenkt binnen de wetelijke termijn van 14 dagen voor wat betre� 
deelname aan de cursus, wordt het volledige lesgeld geretourneerd aan de cursist. 
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Ar�kel 4 – Betaling 
4.1 Betaling dient te geschieden uiterlijk veer�en dagen na factuurdatum.  
Ingeval van termijnbetalingen dient betaling te geschieden tegen de overeengekomen betalingsdatum, 
doch uiterlijk veer�en dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declara�es en/of de 
uitvoering van de diensten geven de cursist geen recht de betalingsverplich�ng op te schorten.  
 
4.2 De reis- en arrangements-/verblijfskosten, alsmede de verplichte literatuur in verband met 
deelname aan een cursus zijn niet in het cursusgeld inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schri�elijk anders is 
overeengekomen.  
  
4.3 In het geval dat de cursist:  
a. in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel 
beslag op een substan�eel gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;  
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;  
c. tekort schiet in de nakoming van enige verplich�ng jegens BDH; worden nog verschuldigde bedragen 
direct opeisbaar en hee� BDH het recht de met de cursist gesloten overeenkomst(en) geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.  
  
Ar�kel 5 – Opschor�ng en ontbinding 
5.1. BDH is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die het 
onmogelijk maken of die maken dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan 
worden gevergd dat de overeenkomst wordt nageleefd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden 
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in 
redelijkheid niet mag worden verwacht.  
  
5.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BDH op de cursist onmiddellijk 
opeisbaar. Indien BDH de nakoming van haar verplich�ngen jegens de cursist opschort, behoudt zij haar 
aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
 

Ar�kel 6 – Aansprakelijkheid 
De aansprakelijkheid van BDH voor een gepleegde onrechtma�ge daad en voor indirecte- of 
gevolgschade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming is uitgesloten.  
  
Ar�kel 7 – Geheimhouding 
Beide par�jen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informa�e die zij in het kader van de uitvoering 
van de diensten van elkaar verkrijgen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen ofwel 
redelijkerwijs dienden te kennen. 
 

Ar�kel 8 - Intellectuele eigendom 
Alle intellectuele eigendomsrechten welke resulteren uit de door BDH ten behoeve van de cursist uit te 
voeren diensten, zullen berusten bij BDH. Alle door BDH verstrekte stukken, zoals, maar niet gelimiteerd 
tot: rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, so�ware enz., zijn 
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cursist en mogen niet door hem zonder 
voorafgaande schri�elijke toestemming van BDH worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter 
kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.  
  
 Ar�kel 9 – Toepasselijk recht en geschillen 
Op alle overeenkomsten tussen BDH en de cursist is het Nederlandse recht van toepassing. Alle 
geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Harderwijk, tenzij BDH er de voorkeur 
aan gee� het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woon/ves�gingsplaats van de cursist 
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Ar�kel 10 – Verantwoordelijkheid en verplich�ngen berusten bij deelnemer 
De bijkomende verplich�ngen die voortkomen uit het akkoord gaan met de algemene voorwaarden bij 
inschrijving berusten bij de deelnemer. Dit is ook het geval indien de werkgever of een andere derde 
par�j vermeld staat als verantwoordelijke voor de betaling. 
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