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VOORWAARDEN 

1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 

trainingen, workshops, (team)coachtrajecten, strategie

sessies en adviesopdrachten van “de Academy for 

Inter-Action”, hierna “de Academy” genoemd. 

1.2 De Academy is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of

typefouten en voor verkeerd weergegeven prijs, data of

andere informatie over trainingen op websites 

verbonden aan de Academy. De Academy is niet 

gebonden aan het uitvoeren van een opdracht c.q. 

training tegen de verkeerd weergegeven prijs of 

voorwaarden. 

2. Opdracht

2.1 De overeenkomst geldt vanaf het moment dat de 

opdracht ondertekend is geretourneerd.

2.2 Na geretourneerde opdrachtbevestiging geldt een 

bedenktijd van 14 dagen waarin de overeenkomst 

kosteloos mag worden geannuleerd. Daarna is de 

opdracht definitief. 

3. Prijzen

3.1 Conform de belastingvoorschriften wordt het 0% 

BTW tarief gehanteerd

3.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

3.3 Bij open trainingen zijn de prijzen exclusief 

arrangementskosten (trainingsruimte, koffie, thee,

water, lunch) en trainingsmaterialen, tenzij anders

vermeld. 

3.4 Bij in company trainingen zijn de prijzen exclusief 

arrangementskosten en reis- en verblijfskosten. Deze

worden rechtstreeks aan de opdrachtgever 

gefactureerd. 

3.5 Bij coach- en adviesopdrachten zijn de prijzen 

eveneens exclusief arrangementskosten en reis- en

verblijfskosten. Deze worden rechtstreeks aan de 

opdrachtgever gefactureerd. 

4. Annulering 

4.1 De deelnemer / opdrachtgever kan de inschrijving 

annuleren. 

4.2 Bij annulering tot 2 maanden voor de startdatum van 

de training wordt 10% van de totale investering in 

rekening gebracht. 

4.3 Bij annulering tot 1 maand voor de startdatum van de

training wordt 50% van de totale investering in 

rekening gebracht. 

4.4 Bij annulering tot 2 weken voor de startdatum van de 

training wordt 100% van de totale investering in 

rekening gebracht.

4.5 Indien door overmacht of te weinig deelnemers een 

opdracht niet op de geplande data kan worden 

uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover 

geïnformeerd; in overleg zullen nieuwe data worden 

bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen 

recht op annulering of schadevergoeding. 

5. Studiemateriaal 

5.1 Alle materialen die bij de trainingen, workshops, 

coachtrajecten en adviesopdrachten worden gebruikt

zijn eigendom van de Academy. Kopiëren voor eigen 

gebruik is toegestaan mits de bron duidelijk wordt 

vermeld. 

6. Betaling 
6.1 De Academy stuurt voor aanvang van de 

training/workshop een factuur.

6.2 Betaling van de factuur voor de training dient uiterlijk 

14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

6.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de 

overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige 

ingebrekestelling in verzuim.

6.4 Bij niet tijdige nakoming van de betalingsverplichting is 

de Academy gerechtigd wettelijke rente en alle in 

redelijkheid gemaakte incassokosten in rekening te 

brengen. 

7. Aansprakelijkheid 

7.1 De Academy spant zich in de gegeven opdrachten naar

beste inzicht en vermogen uit te voeren. 

7.2 De Academy is niet aansprakelijk voor enige schade die

mocht ontstaan bij de deelnemer/opdrachtgever door 

de inhoud van het verstrekte lesmateriaal, de gegeven 

lessen, adviezen en/of instructies. Het gebruik van het 

lesmateriaal, het toepassen van instructies en adviezen

door de deelnemer/opdrachtgever geschiedt geheel 

voor eigen rekening en risico. 

7.3 De aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt 

door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van

het tarief dat de Academy voor haar werkzaamheden 

in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

7.4 Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een 

half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de 

hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het 

declaratiebedrag over de laatste zes weken.

 7.5 Indien de opdrachtgever binnen 6 maanden na het 

ontdekken van eventuele schade geen 

aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt komen alle 

rechten te vervallen. 

8. Geheimhouding en privacy verklaring
8.1 Alle informatie wordt als strikt vertrouwelijk 

beschouwd en als zodanig behandeld. 

8.2 Op alle overeenkomsten is de privacyverklaring van 

toepassing zoals weergegeven op 

www.academyforinter-action.com/contact/#privacy


