Voorwaarden
1. Definities
1.1

1.2
1.3

Organisatie: JKP Application Development Services, gevestigd te Meester Strijbosstraat 21,
Weert Nederland en De Jonker Consultancy, gevestigd te Martinstraat 8, Eygelshoven
Nederland.
Deelnemer: Degene die zich voor een Evenement heeft ingeschreven via de op de website
topexcelcursus.nl aangegeven methode
Evenement: Een training, cursus, presentatie, opleiding georganiseerd door Organisatie

2. Deelnemer
2.1
2.2

Organisatie behoudt zich het recht voor een Deelnemer als bedoeld in artikel 1 voor een
Evenement zonder opgave van redenen te weigeren.
Organisatie behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende Deelnemers een
Evenement af te gelasten. Organisatie zal Deelnemer in voorkomend geval daarvan ten
minste 3 weken voor aanvang van het Evenement op de hoogte stellen. Eventueel reeds
gedane betalingen zullen in een dergelijk geval worden gerestitueerd.

3. Tarieven en betaling
3.1

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Organisatie voor een Evenement
gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting en inclusief administratiekosten. Het door
Deelnemer aan Organisatie verschuldigde inschrijfgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en
dient voor de aanvang van het Evenement op de op de factuur aangegeven bankrekening te
zijn bijgeschreven.

4. Annulering
4.1

4.2

4.3
4.4

Annulering door Deelnemer van zijn deelname aan een Evenement is uitsluitend rechtsgeldig
indien deze schriftelijk of via email geschiedt. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop
Organisatie de annulering ontvangt. De adres gegevens kunnen hier worden gevonden:
http://topexcelcursus.nl/index.php/over-ons/
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan Deelnemer tot uiterlijk vier
weken voor aanvang van een Evenement annuleren. Organisatie behoudt zich het recht voor
eventuele banktransactiekosten in rekening te brengen. Bij annulering binnen vier weken
voor de aanvang van een Evenement is Deelnemer het volledige inschrijfgeld (inclusief,
indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd. Indien Deelnemer zich niet
voor de gehele Evenement maar voor een afzonderlijk gedeelte van het Evenement heeft
ingeschreven, dient onder aanvang van een Evenement de aanvang van het betreffende
gedeelte van het Evenement te worden verstaan.
Bij verhindering of niet deelnemen aan een Evenement door een Deelnemer zonder tijdige
annulering, is Deelnemer het gehele inschrijfgeld aan Organisatie verschuldigd.
Een Deelnemer is bevoegd een plaatsvervanger naar het Evenement te sturen.

5. Inhoud Evenement
5.1

Het programma van een Evenement staat beschreven op de evenements-website
topexcelcursus.nl en in email berichten van Organisatie aan Deelnemer. Organisatie behoudt
zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen. Organisatie zal de
Deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

5.2

5.3

5.4
5.5

5.6

Alle van of namens Organisatie in het kader van een Evenement door Deelnemer verkregen
informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Deelnemer of
zijn of haar organisatie.
Organisatie behoudt zich het recht voor het tijdstip, de locatie en de plaats van het
Evenement te wijzigen. Organisatie zal de Deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de
hoogte stellen. Organisatie behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde docenten te
vervangen.
Wijzigingen in het programma geven de Deelnemer geen recht op restitutie van het
inschrijfgeld.
Organisatie zal voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van het Evenement zorgdragen.
eventuele klachten over het Evenement dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt via
info@Topexcelcursus.nl.
Het is Deelnemer niet toegestaan op basis van het door Organisatie verzorgde Evenement of
het daarbij gebruikte materiaal zelf ofwel in samenwerking met derden, een soortgelijk
Evenement te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Organisatie.

