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Artikel 1 – Inschrijving
Inschrijving voor de workshops en leergangen vindt uitsluitend
plaats door middel van het NBDA inschrijfformulier.
Annulering van een inschrijving voordat de opleiding, assessment
of workshop of leergang is begonnen, geschiedt door middel van
een schriftelijke mededeling.
De inschrijving is definitief en de ingeschreven cursist verhinderd
is bieden wij de mogelijkheid een vervanger te sturen.
Annulering door de cursist tijdens de workshop of leergang is niet
mogelijk.
De inschrijving wordt bekrachtigd door ondertekening van het
inschrijfformulier.
Artikel 2 - Betalingsvoorwaarden
De kosten van de workshops en leergangen zijn vermeld op de
desbetreffende website pagina’s en flyers.
Het cursusgeld dient binnen 30 dagen na ontvangst van de
factuur te worden voldaan en tenminste 1 week voor aanvang van
de eerste bijeenkomst te zijn voldaan.
Artikel 3 - De training
De plaatsen waar en de data waarop de diverse trainingssessies
plaatsvinden, zijn vermeld op de desbetreffende website pagina’s
en flyers.
De inschrijvingen worden in volgorde van inschrijving behandeld.
NBDA behoudt zich het recht voor de cursusdata en –locatie te
wijzigen.
NBDA behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen
in de opzet en de inhoud van de workshops en leergangen.
NBDA behoudt zich het recht voor bij te weinig aanmeldingen
de training te annuleren of te verschuiven. Zo nodig zal dan het
reeds betaalde cursusgeld worden teruggestort.
NBDA behoudt zich het recht voor bij een te groot aantal
deelnemers in goed overleg met de deelnemers alternatieve data
te bepalen.
Artikel 4 - Auteurs- en eigendomsrecht op lesmateriaal
Na afloop van de opleiding, workshop of assessment gaat de
eigendom van het cursusmateriaal over op de cursist. NBDA bezit
auteursrechten op de door haar verschafte en samengestelde
leermiddelen. De leermiddelen zijn niet in de handel verkrijgbaar
en uitsluitend bestemd voor de deelnemers aan onze opleidingen,
workshops en assessments. Behoudens de door de wet gestelde
uitzonderingen, mag niets uit deze leermiddelen worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder
schriftelijke toestemming van NBDA.
Artikel 5 – Deelname
De cursist onderschrijft dat het succes van de opleidingen,
trainingen, workshops en assessments ondermeer afhangt van
de participatie van de cursisten en verklaart de werkzaamheden
zo te plannen dat nagenoeg alle bijeenkomsten kunnen worden
bijgewoond. Tevens verklaart de cursist zich volledig in te zetten
om alle huiswerkopdrachten te maken en in te sturen.

Artikel 6: Geheimhouding
Indien tijdens een van onze opleidingen, workshops en
assessment sprake is van geheimhouding over enig onderwerp
waarbij het Intellectuele Eigendom in het geding is, ingebracht
door de docent of een van de cursisten, zullen de overige
cursisten zich hier aan houden. Een geheimhoudingsverklaring
kan hiertoe van toepassing zijn. In onderhavig geval zal de
cursisten gevraagd worden deze geheimhoudingsverklaring te
ondertekenen.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
NBDA is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het
door de wederpartij beoogde resultaat
Ingeval de wederpartij terechte en aantoonbare klachten heeft
ingediend is NBDA verplicht om de klacht te verhelpen door
een nieuwe opleiding, training, workshop of assessment aan te
bieden. Een en ander zal in onderling overleg geregeld worden,
hetgeen als enige en algehele schadevergoeding zal gelden.
Wederpartij vrijwaart NBDA tegen iedere schadevergoeding
van hemzelf en/of van derden welke verder gaan dan het in dit
artikel bepaalde. Met name geldt dit voor wat betreft inbreuk op
vermeende auteurs-, industriële en/of andere eigendomsrechten.
Artikel 8: Toepasselijkheid voorwaarden
NBDA is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het
door de wederpartij beoogde resultaat
Ingeval de wederpartij terechte en aantoonbare klachten heeft
ingediend is NBDA verplicht om de klacht te verhelpen door
een nieuwe opleiding, training, workshop of assessment aan te
bieden. Een en ander zal in onderling overleg geregeld worden,
hetgeen als enige en algehele schadevergoeding zal gelden.
Wederpartij vrijwaart NBDA tegen iedere schadevergoeding
van hemzelf en/of van derden welke verder gaan dan het in dit
artikel bepaalde. Met name geldt dit voor wat betreft inbreuk op
vermeende auteurs-, industriële en/of andere eigendomsrechten.
Artikel 8: Toepasselijkheid voorwaarden
Door ondertekening van de opleidingsovereenkomst geeft
de cursist te kennen deze voorwaarden en het bepaalde op
de desbetreffende website pagina of flyer te kennen en te
aanvaarden.
Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen
Op een overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, ook als deze slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd, inzake de overeenkomst zullen
uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de daartoe
bevoegde rechter te Arnhem.

