Voorwaarden  open  trainingen  
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Totstandkoming  van  de  overeenkomst  
De  overeenkomst  tussen  de  opdrachtgever  en  Sanotie    komt  tot  stand  door  ondertekening  
van  het  aanmeldingsformulier  door  de  opdrachtgever  of  door  een  bevestiging  per  e-‐‑mail  
van  Sanotie  aan  de  opdrachtgever  van  diens  mondelinge  of  per  e-‐‑mail  verzonden  
aanmelding  of  opdracht.  

  

Kosten  en  betaling  
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Alle  bedragen  zijn  bij  vooruitbetaling  verschuldigd  en  opeisbaar.  De  deelnemer  krijgt  
toegang  tot            de  bijeenkomsten  en  de  ondersteunende  website  nadat  de  
overeengekomen  betaling  is  ontvangen.  
Voor  aanvang  van  de  eerste  sessie  van    de  training  ontvangt  de  opdrachtgever  een  factuur  
(bij  voorkeur  per  e-‐‑mail)  op  het  factuuradres.  Het  factuurbedrag  dient  uiterlijk  14  dagen  
voor  aanvang  van  de  training  te  zijn  bijgeschreven  op  rekening  van  Sanotie.  
Indien  de  opdrachtgever  zijn  betalingsverplichtingen  niet  stipt  nakomt  is,  zonder  dat  
hiervoor  enige  verdere  ingebrekestelling  is  vereist,  het  hele  openstaande  bedrag,  
vermeerderd  met  de  wettelijke  rente  plus  de  ECB  rente  gerekend  vanaf  de  contractdatum,  
direct  opeisbaar.  De  invorderingskosten,  ontstaan  door  het  niet  stipt  nakomen  van  de  
betalingsverplichtingen,  komen  daarbij  voor  rekening  van  de  opdrachtgever.  

  

Annulering  
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Bij  annulering  tussen  zes  tot  twee  weken  voor  aanvang  van  de  geplande  eerste  sessie  van  
de  training  is  50%  van  het  totale  factuurbedrag  verschuldigd.  
Bij  annulering  vanaf  twee  weken  voor  aanvang  van  de  geplande  eerste  sessie  van  de  
training  is  het  totale  factuurbedrag  verschuldigd..  Niet  verschijnen  op  een  geplande  eerste  
sessie  van  de  training  wordt  aangemerkt  als  annulering.  

  

Verhindering  
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Bij  verhindering  van  deelname  aan  een  andere  dan  de  eerste  sessie  van  de  training  bestaat  
geen  recht  op  restitutie  en  gelden  spelregels  waarvan  de  deelnemer  wordt  geacht  op  de  
hoogte  te  zijn  en  hiermee  akkoord  te  zijn  gegaan.  
Indien  een  deelnemer  voor  of  tijdens  de  duur  van  de  training  overlijdt  zal  Sanotie  het  
volledige  factuurbedrag  restitueren.  

  

Overige  bepalingen  
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Sanotie  behoudt  zich  het  recht  voor  bij  ziekte  van  de  trainer,  onvoldoende  inschrijvingen  
of  in  andere  bijzondere  gevallen  of  bij  overmacht  de  datum,  tijd  of  locatie,  in  overleg  met  
de  deelnemers,  van  de  geplande  training  te  wijzigen.  
Van  het  door  Sanotie  verstrekte  materiaal  blijven  alle  rechten  aan  haar  voorbehouden.  
Niets  uit  de  uitgaven  mag  worden  verveelvoudigd,  opgeslagen  in    een  geautomatiseerd  
gegevensbestand  of  openbaar  gemaakt  in  enigerlei  vorm  of  op  enigerlei  wijze  zonder  
voorafgaande  schriftelijke    toestemming  van  Sanotie.  Het  is  niet  toegestaan  bedoelde  
materialen  aan  derden  ter  beschikking  te  stellen  en  de  opdrachtgever  garandeert  dat  hij  
en  zijn  deelnemers  zich  hieraan  strikt  zullen  houden.  
Sanotie  verplicht  zich  om  naar  beste  kunnen  de  overeengekomen  inspanningen  te  
verrichten  tijdens  de  trainingen  en  de  begeleiding.  De  opdrachtgever  vrijwaart  Sanotie  
onvoorwaardelijk  van  iedere  directe  of  indirecte  (gevolg-‐‑)  schade  en  aansprakelijkheid  
voortvloeiend  uit  deelname  aan  de  trainingen,  het  gebruik  van  de  materialen  en  
methoden  welke  getraind  worden  en  de  effecten  van  de  training  op  de  deelnemer  of  de  
organisatie  van  de  opdrachtgever  zonder  dat  hierover  schriftelijk  nadere  afspraken  zijn  
gemaakt.  
Op  deze  overeenkomst  is  Nederlands  recht  van  toepassing.  
Deze  overeenkomst  is  volledig  en  bepalend,  vervangt  en/of  treedt  in  de  plaats  van  enige  
eerdere  afspraak  en  kan  slechts  worden  gewijzigd  met  een  door  beide  partijen  getekende  
schriftelijke  overeenkomst  welke  verwijst  naar  deze  overeenkomst.    

