
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene voorwaarden HOUTCIRKEL 
 
 
Artikel 1  Algemeen 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, 
leveringen, diensten en andere rechtshandelingen door een deelnemer van STICHTING HOUTCIRKEL in relatie 
tot door haar georganiseerde cursussen, opleidingen en trainingen. Afwijkingen van deze Algemene 
Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.  
 
 
Artikel 2  Aanmelding en inschrijving 
Aanmelding en/of inschrijving voor een cursus bij een deelnemer van STICHTING HOUTCIRKEL vindt plaats 
door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldings- en/of inschrijfformulier of door 
telefonische opgave, waarna het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldings- en/of inschrijfformulier 
alsnog dient te worden opgestuurd. 
Door aanmelding- en/of inschrijving voor een cursus geeft opdrachtgever en/of de cursist te kennen de 
inschrijvingsvoorwaarden te accepteren. 
De deelnemers van STICHTING HOUTCIRKEL behouden zich het recht voor zonder opgave van redenen 
aanmeldingen en/of inschrijvingen niet te aanvaarden 
 
 
Artikel 3  Aanvang 
Een groepscursus (open inschrijving) kan uitsluitend georganiseerd worden bij voldoende aanmeldingen. De 
deelnemers van Stichting HOUTCIRKEL behouden zich het recht voor om aangekondigde cursussen geen 
doorgang te laten vinden, wanneer er naar de mening van de deelnemer van Stichting HOUTCIRKEL 
onvoldoende cursisten zijn of indien voor aanvang van de cursus het inschrijfformulier niet getekend retour is 
ontvangen. 
 
 
Artikel 4  Voorkennis 
De ingeschreven cursisten dienen te voldoen aan de in de cursusbeschrijving van STICHTING HOUTCIRKEL 
gestelde eisen met betrekking tot voorkennis en/of ervaring. Indien later blijkt dat de cursist hieraan niet 
voldoet, kan de deelnemer van STICHTING HOUTCIRKEL niet aansprakelijk worden gesteld voor het vervolg 
van de cursus. 
 
 
Artikel 5  Prijzen 
De prijzen genoemd in de cursusbeschrijving zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. 
De deelnemers aan STICHTING HOUTCIRKEL behouden zich het recht voor de cursusprijzen en Algemene 
Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Eventuele wijzigingen hebben geen betrekking op reeds tot stand 
gekomen overeenkomsten. 
Eventuele in verband met de cursus noodzakelijke verblijfskosten worden gelijktijdig met het cursusgeld in 
rekening gebracht. Bij in-company cursussen kan van deze voorwaarden worden afgeweken. 
 
 
Artikel 6  Betaling 
Betaling van het verschuldigde cursusgeld dient te geschieden voorafgaand aan de start van de cursus.  
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen facturen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn 
voldaan. 
 
 
Artikel 7  Subsidie mogelijkheden 
STICHTING HOUTCIRKEL en haar deelnemers maken opdrachtgever en/of de cursist erop attent dat er voor 
diverse bedrijfstakken scholingsfondsen zijn, die opleidingen en cursussen kunnen subsidiëren. STICHTING 
HOUTCIRKEL is niet verantwoordelijk voor de aanmelding en beoordeling hiervan. STICHTING HOUTCIRKEL 
adviseert opdrachtgever en/of de cursist vóór aanvang van de cursus met het scholingsfonds contact op te 
nemen. Opdrachtgever en/of de cursist dient zelf zorg te dragen voor de subsidie-aanmelding. Voor de 
uitvoering wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende scholingsfondsen. Op verzoek van 
opdrachtgever kan een deelnemer van STICHTING HOUTCIRKEL begeleiden bij een subsidie-aanvraag. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 8  Annulering 
Annulering dient te allen tijde schriftelijk te worden gedaan bij de desbetreffende deelnemer van Stichting 
HOUTCIRKEL. Men is gerechtigd iemand anders aan de cursus te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de 
eisen met betrekking tot voorkennis en de deelnemer van STICHTING HOUTCIRKEL hiervan voor aanvang van 
de cursus schriftelijk op de hoogte is gesteld. 
Bij annulering tot tien werkdagen voor de aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij 
annulering binnen tien werkdagen voor aanvang van de cursus zijn de volledige cursuskosten verschuldigd. Bij 
verhindering van de cursist zijn de volledige cursuskosten verschuldigd. Tussentijdse annulering bij een 
meerdaagse cursus is niet  mogelijk. 
 
 
 
Artikel 9  Cursusmateriaal 
Het cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de cursist. Het auteurs- en 
eigendomsrecht van al het verstrekte cursusmateriaal blijft volledig voorbehouden aan de deelnemer van 
STICHTING HOUTCIRKEL. 
 
 
 
Artikel 10  Bewijs van deelname 
Bewijzen van deelname worden na afloop van de cursus verstrekt c.q. verzonden. 
 
 
 
Artikel 11  Aansprakelijkheid 
De deelnemers van STICHTING HOUTCIRKEL zijn in geen geval aansprakelijk voor de eventueel gemaakte 
kosten of dervingen die voortvloeien uit annuleringen, niet nagekomen afspraken door derden of schade die de 
opdrachtgever of cursist door of tijdens de cursus mocht lijden. 
 
 
 
Artikel 12  Toepasselijk recht 
Op de overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de deelnemer van 
STICHTING HOUTCIRKEL en opdrachtgever, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de 
plaats van statutaire vestiging van de deelnemer van HOUTCIRKEL, behoudens indien de deelnemer van 
STICHTING HOUTCIRKEL als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of 
vestigingsplaats van opdrachtgever. 

 


