
 
 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN OPEN INSCHRIJVING TRAININGEN   
 
 
1. Inschrijving 
Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van aanmelding via de website 
www.managementexpedition.nl. Management Expedition bevestigt deze inschrijving per e-mail.  
 
2. Benodigde basiskennis  
Management Expedition behoudt zich het recht voor een aanmelding tot inschrijving voor  
de Masterclass niet te accepteren wanneer de betreffende deelnemer als ‘niet geschikt’  
wordt geacht (bijvoobeeld indien de aanmelder niet beschikt over de benodigde basiskennis, 
ervaring of referentiekader).  
  
3. Minimum aantal deelnemers 
Het minimum aantal deelnemers aan een training is zes (6) deelnemers, tenzij het in overleg 
tot een andere afspraak komt.  
 
4. Verplaatsen  
Management Expedition is gerechtigd de training te verschuiven naar een latere datum bij on-
voldoende deelname, het niet beschikbaar zijn van (een van de) gastdocenten of de accommo-
datie. Management Expedition verplicht zich reeds ingeschreven deelnemers hierover minimaal 
21 dagen voor aanvang van de geplande startdatum te informeren.  
Mocht dit zich voordoen, dan heeft de reeds ingeschreven deelnemer het recht om zonder kos-
ten, mits binnen één week na in kennis te zijn gesteld, zijn of haar deelname te annuleren. 
 
5.  Annuleringsregeling 
Indien een deelnemer zijn of haar inschrijving wenst te annuleren, dan geldt de volgende  
regeling: 
- Tot drie maanden voor aanvang van de training kunt u zonder kosten annuleren.  
- Bij annulering tussen de drie maanden en zes weken voor de aanvangsdatum zijn de 

kosten 50% van het oorspronkelijke bedrag.  
- Wanneer u binnen zes weken voor het begin van de training annuleert, bent u het volle-

dige deelnemersbedrag verschuldigd.  
- Annulering dient altijd schriftelijk per brief of e-mail te gebeuren. De datum van verzen-

den geldt. 



 
 
 
 
 
 

 

  

- Het is te allen tijde mogelijk de plek van de reeds ingeschreven deelnemer in te laten 
vullen door een plaatsvervanger. Echter, punt 2 van deze voorwaarden is hier onvermin-
derd van toepassing.  

 
6. Kosten en betaling  
- Kosten voor deelname zijn zoals vermeld in de brochure en op de website ten tijde van 

inschrijving. Genoemde prijzen zijn altijd exclusief btw en inclusief reis- en verblijfskosten, 
m.u.v. de reiskosten van en naar het vertrekpunt in Nederland. 

- Deelnemers ontvangen drie weken voor de start van de training de factuur. De betalings-
termijn hiervoor is twee weken. De deelnemer verplicht zich in te spannen dat deze fac-
tuur tijdig betaald wordt.  

 
7. Wijzigingen in het programma 
Management Expedition behoudt zich het recht voor om in het programma van de training  
organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Echter met als vertrekpunt 
dat het originele inhoudelijk niveau wordt geborgd.  
 
8. Aansprakelijkheid  
- Management Expedition is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. 

Voor schade die een direct gevolg is van een aan Management Expedition aan te rekenen te-
kortkoming is zij alleen aansprakelijk als deze het gevolg is van opzet of grove nalatigheid. 

- In het geval van sport- en/of overige activiteiten als onderdeel van de training, dienen deelne-
mers zelf te beoordelen of zij fysiek en conditioneel in staat zijn om hieraan verantwoord deel 
te nemen. 

- Bij onverhoopte schade aan eigendommen en bij ongevallen tijdens sport- of overige activitei-
ten dienen deelnemers zich op hun eigen reis-, WA- of ziektekostenverzekering 
te beroepen.  

 
9. Eigendomsrecht 
Op het cursusmateriaal van de training rust copyright. Deelnemers aan de training verkrijgen 
een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht. Het is niet toegestaan deze materialen 
aan derden in gebruik te geven en/of te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande toe-
stemming van Management Expedition.  



 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
10. Nieuwsbrief 
Bij inschrijving wordt toestemming gevraagd voor het ontvangen van de Management Expe-
dition nieuwsbrief. Mocht er geen interesse meer zijn om de nieuwsbrief te ontvangen, dan 
kan de deelnemer zich altijd afmelden.  
 
11. Toepasselijk recht en geschillen  
- Op deze oveeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  
- Alle geschillen die mochten ontstaan worden beslecht overeenkomstig het Reglement 

van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.  
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