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B. OPLEIDINGEN  

  

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel A) uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing op 

de Opdrachtgever die aan Durf te Verbinden.nl de Opdracht verstrekt om een Opleiding te verzorgen. In geval van strijdigheid 

tussen de bepalingen uit dit deel en deel A prevaleren de bepalingen uit dit deel indien en voor zover er sprake is van het uitvoeren 

van een Overeenkomst van Opdracht tot het verzorgen van een Opleiding.  

  

Artikel 1 Rechten en plichten Opdrachtgever /Deelnemer  

1. Ingeval de Opdrachtgever een Deelnemer selecteert en/of opgeeft voor de door Durf te Verbinden.nl te verzorgen Opleiding, 

garandeert de Opdrachtgever dat deze Deelnemer er mee heeft ingestemd dat de Opdrachtgever aan Durf te Verbinden.nl 

(enkele van zijn) persoonsgegevens verstrekt in verband met zijn deelname aan de door Durf te Verbinden.nl te verzorgen 

Opleiding. Indien de Opdrachtgever aan Durf te Verbinden.nl persoonsgegevens verstrekt zonder daartoe bevoegd te zijn, 

draagt de Opdrachtgever ter zake de volledige aansprakelijkheid en vrijwaart de Opdrachtgever Durf te Verbinden.nl voor alle 

hieruit voortvloeiende schade en gevolgen.   

2. De door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens betreffende de door de Opdrachtgever geselecteerde of opgegeven 

Deelnemer worden door Durf te Verbinden.nl enkel verwerkt teneinde de Deelnemer deel te laten nemen aan de door Durf te 

Verbinden.nl te verzorgen Opleiding.    

3. Durf te Verbinden.nl kan voor dan wel tijdens de Opleiding Lesmateriaal ter beschikking stellen aan de Deelnemer(s). In beginsel 

verstrekt Durf te Verbinden.nl  geen duplicaten van het eerder door haar beschikbaar gestelde Lesmateriaal. Wanneer hiertoe 

wel wordt overgegaan, kan Durf te Verbinden.nl hiervoor een nader te bepalen bedrag aan de Opdrachtgever in rekening 

brengen.    

4. Om een veilige opleidingsomgeving te garanderen, verpIicht iedere Deelnemer aan een opleiding bij Durf te Verbinden.nl zich 

voorafgaand aan zijn/haar deelname tot absolute discretie ten opzichte van de overige Deelnemers aan de opleiding. Bij het niet 

nakomen van deze verplichting behoudt Durf te Verbinden.nl zich het recht voor de Deelnemer uit te sluiten van de opleiding 

zonder recht op restitutie van de opleidingskosten. 

  

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden voor Deelnemers  

Wanneer de Opdrachtgever een of meerdere Deelnemers wenst te laten deelnemen aan de door Durf te Verbinden.nl verzorgde  

Opleiding, is de Opdrachtgever gehouden er zorg voor te dragen dat deze Deelnemers(s) bekend zijn met de onderhavige Algemene 

Voorwaarden en zich overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden zullen gedragen. Indien de Opdrachtgever ter zake in gebreke is, 

is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade en gevolgen. De Opdrachtgever zal Durf te Verbinden.nl ter 

zake vrijwaren.   

  

Artikel 3 Rechten en plichten Durf te Verbinden.nl   

1. Durf te Verbinden.nl heeft het recht een Deelnemer van (verdere) deelname aan de Opleiding uit te sluiten indien daar naar haar 

oordeel redelijkerwijs aanleiding toe is. Hiertoe zal in elk geval worden overgegaan indien de Deelnemer andere Deelnemers 

hindert, dan wel anderszins de orde tijdens de Opleiding verstoort.   

2. Durf te Verbinden.nl streeft er naar alle Opleidingen te laten plaatsvinden op de locatie en datum zoals deze in overleg met de 

Opdrachtgever zijn vastgesteld. Wanneer daar echter naar het oordeel van Durf te Verbinden.nl aanleiding toe is, dan wel indien 

er sprake is van overmacht aan de zijde van Durf te Verbinden.nl, is Durf te Verbinden.nl bevoegd de locatie waar en/of de datum 

waarop de Opleiding plaatsvindt te wijzigen, zulks zonder dat Durf te Verbinden.nl alsdan kan worden gehouden tot 
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terugbetaling van het reeds betaalde Tarief en/of op enigerlei wijze schadeplichtig kan worden gesteld. De Opdrachtgever en/of 

de Deelnemers worden tijdig over een eventuele locatie- of datumwijziging geïnformeerd.   

3.  Indien de Opdrachtgever de locatie waar en/of de datum waarop de Opleiding plaatsvindt wenst te wijzigen, is dit alleen 

mogelijk nadat Durf te Verbinden.nl daar nadrukkelijk mee heeft ingestemd. Na een verzoek tot wijziging wordt door Durf te 

Verbinden.nl  in overleg met de Opdrachtgever een nieuwe locatie en/of datum vastgesteld. De nieuw vast te stellen datum dient 

binnen een tijdsbestek van drie maanden na de eerder vastgestelde datum te liggen, bij gebreke waarvan Durf te Verbinden.nl 

bevoegd is van de verdere uitvoering van de Opdracht af te zien, zulks zonder dat dit de Opdrachtgever van zijn 

betalingsverplichtingen ontslaat en/of Durf te Verbinden.nl op enigerlei wijze schadeplichtig wordt.   

4. Het verplaatsen van de Opleiding naar een latere datum schort de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.  

5. Indien de Opleiding niet op de geplande datum of locatie kan plaatsvinden of kan worden voltooid door een oorzaak die in de 

risicosfeer van de Opdrachtgever ligt, kan Durf te Verbinden.nl nimmer worden gehouden tot terugbetaling van het reeds 

betaalde Tarief dan wel tot het uitstellen of herhalen van de Opleiding.  

6. Uitsluiting van (verdere) deelname, dan wel het niet volgen van de Opleiding laat de verschuldigdheid van het door de 

Opdrachtgever te betalen Tarief onverlet.  

7. Durf te Verbinden.nl zal zaken en kwesties die tijdens de Opleiding worden aangekaart en/of door de Deelnemer(s) aan de orde 

worden gesteld, in beginsel geheimhouden en niet aan de Opdrachtgever doorgeven, tenzij Partijen nadrukkelijk schriftelijk 

anders overeenkomen. In dat laatste geval zal Durf te Verbinden.nl voor aanvang van de Opleiding de Deelnemer(s) aangeven 

dat zij hetgeen wordt aangekaart of aan de orde komt zal terugkoppelen aan de Opdrachtgever.   

  

Artikel 4 Wijziging Opleiding   

1. Het niveau van de Deelnemers, wijzigingen in de over te brengen leerstof, dan wel andere omstandigheden die niet van tevoren 

waren te voorzien, kunnen ertoe leiden dat de inhoud of werkelijke duur van de Opleiding afwijkt van hetgeen  

Durf te Verbinden.nl eerder heeft aangegeven. Daarnaast staat het Durf te Verbinden.nl vrij naar eigen oordeel de inhoud van de 

door haar te verzorgen Opleiding aan te passen of te wijzigen indien zij dit in het belang van de kwaliteit acht. Dit kan nimmer 

aanleiding zijn om het overeengekomen Tarief niet of slechts gedeeltelijk te voldoen, dan wel om een schadevergoeding aan de 

Opdrachtgever en/of de Deelnemer(s) toe te kennen. Indien de omstandigheden een aanzienlijke aanpassing van de (inhoud of 

duur van) de Opleiding vergen, is Durf te Verbinden.nl  in overleg met de Opdrachtgever bevoegd het overeengekomen Tarief in 

redelijkheid te verhogen.   

2. Door de Opdrachtgever gewenste (inhoudelijke) wijzigingen in de door Durf te Verbinden.nl te verzorgen Opleiding binden      

Durf te Verbinden.nl eerst nadat deze schriftelijk door Durf te Verbinden.nl zijn aanvaard, dan wel nadat Durf te Verbinden.nl 

feitelijk met het doorvoeren van de gewenste wijzigingen een aanvang heeft genomen. Durf te Verbinden.nl is bevoegd de 

hoogte van het te betalen Tarief in overleg met de Opdrachtgever aan te passen indien de door de Opdrachtgever gewenste 

wijzigingen extra werk of kosten voor Durf te Verbinden.nl met zich meebrengen. De door de Opdrachtgever gewenste 

wijzigingen dienen uiterlijk vier weken voor aanvang van de Opleiding bij Durf te Verbinden.nl kenbaar te zijn gemaakt.  

3. Wanneer één of meerdere door de Opdrachtgever geselecteerde Deelnemer(s) onverhoopt geen deel kan of kunnen nemen aan 

de door Durf te Verbinden.nl verzorgde Opleiding kan Durf te Verbinden.nl niet worden gehouden deze Opleiding ten behoeve 

van de Opdrachtgever en/of haar Deelnemer(s) te herhalen.   
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Artikel 5 Tarieven   

1. Het overeengekomen Tarief heeft betrekking op het recht om deel te (laten) nemen aan de door Durf te Verbinden.nl te 

verzorgen Opleiding. In het overeengekomen Tarief is tevens een vergoeding voor het benodigde Lesmateriaal en de 

aangeboden consumpties en versnaperingen inbegrepen.   

De kosten van de locatie zijn geen onderdeel van het Tarief en worden separaat in rekening gebracht.   

2. Het verschuldigde Tarief wordt vooraf in rekening gebracht en dient uiterlijk voor aanvang van de Opleiding te zijn voldaan.   

3. De door (de derden van) Durf te Verbinden.nl in redelijkheid te maken parkeer-, reis- en verblijfkosten worden achteraf separaat 

aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.    

  

Artikel 6 Aansprakelijkheid   

1.  Het door Durf te Verbinden.nl opgestelde of vervaardigde Lesmateriaal is met de grootste zorg samengesteld. Durf te 

Verbinden.nl kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan en is niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste 

zin des woords, voortvloeiend uit het gebruik van het door haar verstrekte Lesmateriaal.   

Daarnaast kan Durf te Verbinden.nl nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, zulks in de ruimste zin des woords, 

ontstaan naar aanleiding van de door Durf te Verbinden.nl verzorgde Opleiding en/of de daarin gegeven aanbevelingen en/of 

adviezen.   

  

Artikel 7 Intellectuele eigendom Lesmateriaal  

1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) op het door Durf te Verbinden.nl vervaardigde en/of verstrekte 

Lesmateriaal berusten bij Durf te Verbinden.nl dan wel de door haar ingeschakelde derde(n) die het materiaal aan Durf te 

Verbinden.nl ter beschikking heeft/hebben gesteld. Niets binnen de Opleiding is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht 

aan de Opdrachtgever en/of Deelnemer te verlenen of over te dragen.  

2. De Opdrachtgever is enkel bevoegd het door Durf te Verbinden.nl uitgereikte Lesmateriaal voor eigen gebruik te gebruiken. Het 

is uitdrukkelijk niet toegestaan om het Lesmateriaal (of een gedeelte daarvan) op enigerlei wijze al dan niet tegen betaling 

openbaar te maken, af te staan, te verkopen, te verveelvoudigen dan wel anderszins aan derden ter beschikking te stellen of 

voor derden toegankelijk te maken, zulks in de ruimste zin des woords.   

3. Ingeval van overtreding van het vorengaande lid is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende directe en 

indirecte schade en zal de Opdrachtgever Durf te Verbinden.nl terzake zo nodig vrijwaren.   

  


