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ALGEMENE CURSUS- EN OPLEIDINGSVOORWAARDEN 
 
Algemene voorwaarden voor het geven van cursussen en trainingen door Haprotech 
Lasopleidingen B.V. (verder te noemen: “HAPROTECH OPLEIDINGEN.”) 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Haarlem onder nummer 
34099552 
 
Artikel 1: Algemeen 
 
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 

werkzaamheden, offertes en overeenkomsten met betrekking tot het geven 
van cursussen, trainingen en opleidingen tussen HAPROTECH 
OPLEIDINGEN en de deelnemers. 

 
Artikel 2: Betaling  
 
2.1 Betaling dient plaats te vinden vóór aanvang van de cursus/training.  
 
2.2  Deelname aan de cursus/training is pas gegarandeerd, als het bedrag op de 

rekening van HAPROTECH OPLEIDINGEN is bijgeschreven. 
 
Artikel 3: Annulering 
 
3.1  De cursus gaat definitief door, wanneer het door HAPROTECH 

OPLEIDINGEN vastgestelde minimum aantal deelnemers is bereikt. Deze 
beslissing vindt plaats uiterlijk zeven dagen vóór aanvang van de geplande 
cursus. Door een aparte uitnodigingsbrief wordt de deelnemer op de hoogte 
gebracht van het definitief doorgaan van de cursus en de exacte locatie, 
aanvangstijd en de naam van de trainer. 

 
3.2 Bij annulering van de cursus door HAPROTECH OPLEIDINGEN biedt 

HAPROTECH OPLEIDINGEN de deelnemer een alternatieve datum en/of 
locatie aan, waarmee de deelnemer al dan niet akkoord kan gaan. Gaat de 
deelnemer akkoord, dan houdt HAPROTECH OPLEIDINGEN de inschrijving 
en de ontvangen betaling aan voor deze nieuwe datum/data. Hiervan ontvangt 
de deelnemer van HAPROTECH OPLEIDINGEN een nieuwe bevestiging. 
Gaat de deelnemer niet akkoord met het geboden alternatief, dan wordt de 
deelname kosteloos geannuleerd en het betaalde cursusgeld gerestitueerd. 

 
3.3  Wijzigingen of annulering door de deelnemer zijn kosteloos mogelijk tot uiterlijk 

twee weken vóór aanvang van de cursus. Na verloop van deze termijn is het 
niet mogelijk kosteloos te wijzigen (bijvoorbeeld in het geval van vervanging 
door een collega) en worden daarvoor € 50,- aan administratiekosten in 
rekening gebracht. Bij annulering door de deelnemer na de hiervoor 
genoemde termijn, zal het volledige cursusbedrag in rekening worden 
gebracht.  
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3.4  In alle andere (uitzonderings-)situaties, waarin de in dit artikel genoemde 
bepalingen niet voorzien, zal de beslissing door de directie van HAPROTECH 
OPLEIDINGEN genomen worden. 

 
Artikel 4: Intellectuele eigendom 
 
4.1 HAPROTECH OPLEIDINGEN heeft het intellectuele eigendom op alle 

cursusinformatie, waaronder mede wordt verstaan teksten, lay-out, enzovoorts. 
Openbaarmaking, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van 
het geheel of van een gedeelte van deze informatie, in welke vorm of op welke 
manier dan ook, is niet toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaand schriftelijke 
toestemming is verleend door HAPROTECH OPLEIDINGEN. 

 
Artikel 5: Vertrouwelijkheid 
 
5.1 HAPROTECH OPLEIDINGEN is verplicht tot geheimhouding van alle 

informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. HAPROTECH 
OPLEIDINGEN zal in het kader van de cursus alle mogelijke 
voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de 
deelnemer. De deelnemer zal zonder toestemming van HAPROTECH 
OPLEIDINGEN aan derden geen mededeling doen over de aanpak van 
HAPROTECH OPLEIDINGEN, haar werkwijze en dergelijke. 

 
Artikel 6: Aansprakelijkheid 
 
6.1  Hoewel de cursus(informatie) met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt 

HAPROTECH OPLEIDINGEN geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of 
beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie uit deze 
cursus/training. 

 
6.2  Deelnemers dienen zich ervan bewust te zijn dat het volgen van een cursus op 

het gebied van HAPROTECH OPLEIDINGEN, gezien het onderwerp, risico’s 
met zich meebrengt; de cursus vindt plaats in een omgeving die zonder de 
juiste voorzorgsmaatregelen gevaarlijk kan zijn. Het is daarom van het 
grootste belang dat deelnemers instructies van de cursusleiding opvolgen en 
de relevante veiligheidsregels in acht nemen.  

 
6.3  Met inachtneming van het genoemde in het tweede lid van dit artikel is 

HAPROTECH OPLEIDINGEN aansprakelijk voor schade die de deelnemer 
lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan HAPROTECH 
OPLEIDINGEN toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter 
alleen in aanmerking die schade waartegen HAPROTECH OPLEIDINGEN 
verzekerd is, dan wel redelijkerwijs had behoren te zijn. Gevolgschade is van 
vergoeding uitgesloten. 
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Artikel 7: Geschillenregeling 
 
7.1  De Nederlandse burgerlijke rechter in Haarlem is bevoegd kennis te nemen 

van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. 
 
7.2  Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 



Aanvullend op de voorwaarden welke gedeponeerd zijn: 

 

Na ondertekening van de opdracht, heeft u een bedenktijd van 14 dagen.   


