
Algemene voorwaarden oPEn Campus d.d. 11 augustus 2014 

1. Aanmeldingen 

Een deelnemer kan zich aanmelden via: 

 e-mail (info@pecampus.nl); 

 het on-line inschrijfformulier onze website (www.opencampus.nl). 

 

Nadat wij de inschrijving hebben ontvangen, sturen wij een electronische bevestiging van de training, 

alsook een factuur naar het door de deelnemer en/of contactpersoon opgegeven emailadres. 

2. Garantiebeperking 

oPEn Campus zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht, vermogen en 

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting die oPEn Campus met de 

opdracht aangaat heeft het karakter van een inspanningsverplichting. 

3. Intellectueel eigendom 

De intellectuele eigendomsrechten van de (les)materialen, modellen, technieken en instrumenten die 

oPEn Campus bij de uitvoering van de training heeft gebruikt, behoren uitsluitend toe aan oPEn 

Campus, tenzij deze eigendomsrechten aan een ander toebehoren, door wie het gebruik daarvan aan 

oPEn Campus is toegestaan. 

De deelnemer zal op geen enkele manier inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van 

oPEn Campus. In het bijzonder is het niet toegestaan om, zonder dat daar van te voren expliciete 

afspraken over zijn gemaakt, de trainingsmaterialen die de deelnemer tijdens de uitvoering van de 

training heeft gebruikt, geheel of gedeeltelijk of in de vorm van uittreksels, voor eigen gebruik, of 

voor gebruik door derden, te vermenigvuldigen, uit te geven, uit te lenen, of op een andere manier in 

gebruik te geven, al dan niet tegen vergoeding. 

4. Aantal deelnemers 

Indien aan een training een maximum aantal deelnemers kan deelnemen, is dit aantal vermeld in de 

trainingsomschrijving op onze website www.pecampus.nl. 

5. Annulering en verhindering van een training 

De inschrijving van een training kan tot vier weken voor aanvang van de training kosteloos worden 

geannuleerd. Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de training, wordt € 60,- 

administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de 

training, wordt de totale trainingsprijs in rekening gebracht. 

De annuleringsregeling geldt ook bij het verschuiven van een deelnemer naar een andere 

trainingsdatum. 

Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder kosten door iemand anders laten vervangen. 

Als de deelnemer op de eerste trainingsdag niet aanwezig is, wordt dit als een annulering 

aangemerkt.  

Als een training niet door kan gaan vanwege onvoldoende inschrijvingen, crediteren wij de kosten die 

in rekening zijn gebracht. 

http://www.opencampus.nl/


6. Trainers 

Bij ziekte van een trainer/adviseur dient oPEn Campus in beginsel zorg te dragen voor vervanging.  

Als oPEn Campus redelijkerwijze niet (tijdig) kan zorgen voor vervanging van een trainer/adviseur 

blijft de aansprakelijkheid van oPEn Campus beperkt tot de verplichting de training(sdag) alsnog te 

organiseren op een tijdstip dat in overleg met de deelnemers wordt vastgesteld.  

7. Evaluatie 

Alle trainingen worden geëvalueerd door oPEn Campus. De evaluatieresultaten zijn voor eigen gebruik 

en worden niet ter beschikking gesteld aan individuele deelnemers/opdrachtgevers.  

8. Certificaten 

oPEn Campus reikt aan het eind van een training certificaten uit. 

9. Prijzen en tarieven 

De vermelde trainingsprijzen zijn inclusief verblijf en catering en exclusief BTW, tenzij expliciet 

anders staat vermeld. De verblijfkosten die buiten het arrangement vallen (bijvoorbeeld kosten voor 

mail/internet/fax/pay-tv/(mini)bar), worden door de deelnemer bij vertrek uit de accommodatie 

contant betaald. 

10. Facturering 

Tenminste twee weken voor aanvang van de training sturen wij de factuur aan het factuuradres. Het 

factuurbedrag dient voor aanvang van de training te zijn overgemaakt. De betalingstermijn bedraagt 

15 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is 

opdrachtgever aan oPEn Campus de wettelijke rente verschuldigd, en is hij/zij tevens gehouden tot 

vergoeding van alle door oPEn Campus gemaakte incassokosten, zowel gerechtelijke als 

buitengerechtelijke.  

11. Bijzonder evenement op 9 oktober 

Op 9 oktober 2014 organiseert oPEn Campus een evenement waar (alumni) deelnemers van trainingen 

kosteloos aan kunnen deelnemen. Ook nieuwe deelnemers, dat wil zeggen deelnemers die pas in het 

najaar van 2014 voor het eerst gebruik maken van een oPEn Campus training, mogen hieraan 

kosteloos deelnemen. 

Indien een nieuwe deelnemer zich inschrijft voor een training, deelneemt aan het evenement op 9 

oktober en vervolgens de training annuleert, gaat akkoord met een nabetaling van EU 250.-Dit is 

equivalent aan de kosten van deelname aan het bedoelde evenement op 9 oktober. 

12. Toepasselijk recht en geschillen 

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, opdrachten en gesloten overeenkomsten, is bij 

uitsluiting Nederlands Recht van toepassing. 

Indien tussen partijen een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het 

niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gedane aanbieding, opdracht of 

overeenkomst, of indien een der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen 

verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan 

de burgerlijke rechter voor te leggen. 

De bevoegde rechter te Amsterdam is met uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd kennis te 



nemen van alle geschillen gerezen naar aanleiding van aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, 

op welke deze voorwaarden van toepassing zijn. 

Partijen kunnen in afwijking van het vermelde in de vorige alinea met wederzijdse instemming 

besluiten tot arbitrage in Nederland. 


