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Algemene voorwaarden
bij open inschrijvingstrainingen
1. Geldigheid
Deze voorwaarden gelden voor alle door MEDE georganiseerde open inschrijvingstrainingen. Afwijkingen van deze
trainingsvoorwaarden gelden alleen indien schriftelijk overeengekomen.
2. Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van een aanmeldingsformulier danwel een getekende offerte door de
opdrachtgever. Door ondertekening van een aanmeldingsformulier danwel een offerte verklaart opdrachtgever deze
voorwaarden te accepteren.
3. Inschrijving
Na ontvangst van een ondertekend aanmeldingsformulier of een getekende offerte, ontvangt de opdrachtgever een
bevestiging van deelname. Uw deelname is hiermee definitief. Tijdig voor de training ontvangt de deelnemer een uitnodiging,
programma en routebeschrijving. In geval van afmelding, treedt onze annuleringsregeling in werking.
4. Tarieven
Per training zijn de tarieven weergegeven. De genoemde tarieven zijn, tenzij anders vermeld, exclusief verblijfkosten en BTW.
MEDE behoudt zich het recht voor trainingstarieven alsmede deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.
5. Betalingsvoorwaarden
Na de training worden de kosten voor de opdrachtgever in rekening gebracht. Voorafgaand aan een training/leergang met
terugkomdagen wordt 50% van de geraamde kosten als voorschot in rekening gebracht. Dit voorschot wordt in mindering
gebracht op de definitieve factuur. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij niet tijdige betaling
ontvangt de opdrachtgever eenmaal een schriftelijke herinnering. Blijft opdrachtgever ook dan in gebreke, dan wordt de
vordering uit handen gegeven. Het factuurbedrag wordt dan verhoogd met de wettelijk verschuldigde rente en eventuele
incassokosten.
6. Annulering
Bij annulering binnen 5 weken voor de trainingsdatum zal 75% van de kosten in rekening worden gebracht. Bij annulering
binnen 2 weken wordt 100% van de kosten berekend. Annuleringskosten van de door MEDE gereserveerde accommodatie
komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.
7. Vervanging
Een vervanger mag te allen tijde de plaats van de deelnemer innemen. Voor het slechts gedeeltelijk bijwonen van een training
wordt geen reductie gegeven.
8. Minimale deelname
Trainingen gaan door op het moment dat zich minimaal 7 deelnemers hebben aangemeld. Niet altijd is direct aan te geven dat
de training voldoende inschrijvingen heeft en door zal gaan. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de training ontvangt de
deelnemer bericht over definitieve doorgang.
9. Toepassing recht
Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten
gesloten onder deze voorwaarden, zullen worden onderworpen aan een bevoegde rechter.

