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Definities  
Event: seminar, cursus, opleiding, training, adventure en/of congres  
Opdracht: overeenkomst met Resultaten Training betreffende een of meerdere 
events 
Opdrachtgever: contractpartij van Resultaten Training 
Inschrijver: persoon die als of namens een opdrachtgever inschrijft voor een event 
Deelnemer: persoon die als of namens een opdrachtgever aanwezig is bij een event 
Open: toegankelijk voor iedereen om in te schrijven, mits plaats beschikbaar 
In company: maatwerk event ten behoeve van één of meerdere bepaalde 
opdrachtgever(s) 
Bedrijfsevent: seminar, cursus, opleiding, training, adventure en/of congres voor  
medewerkers van één opdrachtgever  
Sessie: onderdeel van een event van één dag of van meerdere aaneengesloten 
dag(en)  
Module: een vooraf bepaald onderdeel van een event 
 
 
 
 
 

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze voorwaarden van 
toepassing en maken ze deel uit van overeenkomsten met Resultaten 
Training. Indien een opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert 
die van toepassing kunnen zijn op een overeenkomst met  Resultaten 
Training prevaleren die van Resultaten training. 
 

2. Aansprakelijkheid voor gedrag 
Resultaten Training mag gedragsregels stellen ten behoeve van het 
gewenste verloop van haar projecten en consequenties verbinden aan 
het niet opvolgen daarvan. Hieraan kan opdrachtgever nooit rechten 
ontlenen, noch kan Resultaten Training aansprakelijk worden gesteld 
voor het gedrag van deelnemers of voor de gevolgen daarvan.  
 

3. Accommodatie 
Opdrachtgever kiest de voor events te gebruiken accommodatie(s), 
Resultaten Training moet deze geschikt bevinden en goedkeuren. 
Kosten van accommodaties alsook die van reis en verblijf van 
deelnemers en trainer zijn altijd voor rekening van opdrachtgever. 
 

4. Open events 
4.1.:     Inschrijving voor open events geschiedt hetzij door toezending 
van een rechtsgeldig ondertekend inschrijfformulier, waarna een 
digitale factuur wordt verzonden waarvan de ontvangst wordt 
bevestigd, hetzij door digitaal inschrijven via 
www.resultatentraining.nl met onmiddellijke internetbetaling. 
4.2.: Inschrijving geldt tevens als bevestiging van kennisname en 
acceptatie van de algemene voorwaarden van Resultaten Training, ook 
indien de inschrijver geen gebruik heeft  gemaakt van de  mogelijkheid 
deze te downloaden via www.resultatentraining.nl.  
4.3.:  Betaling voor open events dient een week voor de start ervan 
door Resultaten Training ontvangen te zijn om toegang tot het event 
zeker te stellen.  
4.4.: Annulering moet altijd schriftelijk geschieden. 
4.4.1.: Bij annulering vooraf door deelnemer/inschrijver van een  
eendaags open event, eerder dan 2 weken voor datum van handeling, 
worden annuleringskosten berekend à  95,- excl. btw. per deelnemer, 
bij latere annulering à 50% van de deelnamefee. Vervanging is altijd 
mogelijk en is kosteloos, bij no show zonder kennisgeving is nooit 
sprake van recht op restitutie, creditering of vervangende 
dienstverlening door Resultaten Training. 
4.4.2.: Bij annulering vooraf door deelnemer/inschrijver van een 
meerdaags open event:  
  - eerder dan 6 weken voor aanvang event: 35% van de 
deelnemersfee, 
  - tussen 6 en 3 weken voor aanvang event: 70% van de 
deelnemersfee, 
-   Binnen drie weken voor aanvang event: 100% van de 
deelnemersfee. 
Vervanging vooraf voor het gehele event is altijd  mogelijk, mits de 
vervangende deelnemer naar het oordeel van Resultaten Training 
voldoende gekwalificeerd is, tussentijdse annulering geeft nooit recht 
op restitutie tenzij sprake is van aantoonbare overmacht, tussentijds 
vervanging is in principe niet mogelijk, bij no show zonder 
kennisgeving is nooit sprake  van recht op restitutie, creditering of 
vervangende dienstverlening door Resultaten Training. 
Bij annulering van open events door Resultaten Training zal deze de 
deelnemers zo spoedig mogelijk informeren, waarbij, overmacht 
daargelaten, de wederzijdse verplichtingen blijven bestaan en in 
overleg moeten worden ingelost op een ander moment. Resultaten 
Training kan nooit worden aangesproken voor hierdoor geleden direct 
of  indirect veroorzaakte   schade. 
 
 
 
 
 

 
 

5. In company events 
5.1.: Een opdracht komt tot stand door het rechtsgeldig ondertekenen 
van een  
opdrachtbevestiging, waarin de opdrachtfee die Resultaten Training 
voor haar  
diensten in rekening zal brengen staat vermeld met 
betalingsvoorwaarden. 
5.2.: Een opdracht geldt tevens als bevestiging van kennisname en 
acceptatie van de algemene voorwaarden van Resultaten Training, ook 
indien de inschrijver geen gebruik heeft  gemaakt van de  mogelijkheid 
deze te downloaden via www.resultattentraining.nl.  
5.3.:  Betaling voor opdrachten geschiedt in delen die corresponderen 
met sessies, waaruit de opdracht bestaat. Deze worden direct na 
afloop in rekening gebracht met een betalingstermijn van 2 weken.  
5.4.: Annulering van een, of deel van een, in company event door 
opdrachtgever dient altijd schriftelijk te geschieden en heeft, tenzij 
sprake is van aantoonbare overmacht, de navolgende door 
opdrachtgever te betalen kosten tot gevolg: 
- bij kennisgeving tot 8 weken voor de geplande datum 50% van de 
opdrachtfee, tot  4 weken voor de geplande  datum 75%, na 4 weken 
100%.   
Bij no show zonder kennisgeving is nooit sprake van recht op 
restitutie, creditering of vervangende  dienstverlening door Resultaten 
Training, voor deelnemers die events  slechts gedeeltelijk bijwonen is 
de volledige opdrachtfee verschuldigd. 
Bij annulering van in company events door Resultaten Training zal 
deze de opdrachtgevers zo spoedig mogelijk informeren, waarbij, 
overmacht daargelaten, de wederzijdse verplichtingen blijven bestaan 
en moeten worden ingelost op een ander moment. Resultaten 
Training kan nooit worden aangesproken voor hierdoor geleden direct 
of  indirect veroorzaakte schade. 
 

6. Betaling  
7.1: Resultaten Training is gerechtigd voor aanvang van een event 
betaling te verlangen van een deel van of van alle kosten van een 
opdracht en van de accommodatie als die door Resultaten Training is 
gereserveerd. Voor een open event maakt Resultaten Training altijd  
gebruik van dit recht, waarbij de betaling uiterlijk een week voor 
datum door Resultaten Training ontvangen moet zijn om deelname 
zeker te stellen. 
7.2: Resultaten Training factureert na elke in company sessie en 
hanteert  daarbij een betalingstermijn van 14 dagen. 
7.3: Indien een opdrachtgever in betalingsverzuim is heeft Resultaten 
Training het  recht haar diensten te staken en nog niet uitgevoerde 
diensten in totaliteit ineens in rekening te brengen met een 
betalingstermijn van 14 dagen. 
7.4: Bij betalingsverzuim is Resultaten Training gerechtigd uitstaande 
facturen ter incasso uit handen te geven, kosten daarvan in en buiten 
rechte zijn voor rekening van opdrachtgever. 
7.5: Per achterstallige maand is een rente verschuldigd van 1%, welke 
maandelijks wordt bijgeboekt bij het openstaande saldo. 
 

7. Wijziging   
Wijziging van data van uitvoering van een in company event door een 
opdrachtgever dient altijd schriftelijk te geschieden en heeft, tenzij 
sprake is van aantoonbare overmacht, de navolgende door 
opdrachtgever  te betalen kosten tot gevolg: 
- bij kennisgeving tot 8 weken voor de geplande datum 50% van de 
opdrachtfee, tot  4 weken voor de geplande  datum 75%, na 4 weken 
100%. Bij de eerste wijziging van data zal Resultaten Training, indien 
de nieuwe data binnen 8 weken van de oorspronkelijke data liggen, de 
uitvoering van het event alsdan verzorgen voor 50% van de 
oorspronkelijke kosten, bij wijziging naar latere data vervalt deze 
regeling. 
 

8. Aansprakelijkheid 
Resultaten Training is niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook 
ontstaan, aan zaken of personen van opdrachtgevers, deelnemers of  
accommodaties, tenzij ontstaan door opzet of  grove schuld van 
Resultaten Training. 
 

9. Copy rights 
Het is verboden trainingsmateriaal of verstrekte documentatie in 
enige vorm openbaar te maken, te verveelvoudigen of te gebruiken 
voor niet  door Resultaten Training verzorgde events, tenzij hiervoor  
schriftelijk toestemming is gegeven. Per overtreding zal de  overtreder 
een onmiddellijk opeisbare boete  verbeuren van  
€ 20.000,- excl. btw. 
 

10. Weigering toegang en deelname en Geschillen  
Resultaten Training is te allen tijde gerechtigd om inschrijving of 
deelname om haar moverende redenen zonder opgaaf van redenen te 
weigeren of te beëindigen. In redelijkheid en billijkheid zal per  
voorkomend geval worden besloten of en zo ja in welke mate tot 
restitutie of creditering van deelnemersgelden zal worden overgegaan. 
Eventuele geschillen worden beslecht naar  Nederlands  recht, 
voorgelegd aan de  bevoegde  rechter in arrondissement Den Bosch 
tenzij dit wettelijk onmogelijk is. 
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