
Algemene voorwaarden website bouwcursussen.nl 
 

Algemeen 

Bouwcursussen.nl is een website van een aantal opleidingsbedrijven in de bouw, waarmee zij hun 

aanbod aan cursussen en trainingen presenteren aan (bouw)bedrijven, plus bijbehorende planning. 

De aanmeldingen voor de cursussen en trainingen worden naar de locatie van keuze gestuurd en die 

locatie zal contact opnemen en onderhouden met het bedrijf dat de aanmelding doet. In het geval er 

redenen zijn om de cursus of training op een andere locatie uit te voeren, wordt dit gemeld aan de 

aanmelder en worden de gegevens (na goedkeuring door de werkgever) doorgestuurd naar de 

locatie waar de uitvoering plaats vindt.  

 

Geldigheid 

Deze algemene voorwaarden gelden voor de op de website aangeboden cursussen en trainingen en 

het doorsturen naar de uitvoeringslocaties. Voor de verwerking van de gegevens en de uitvoering 

van de cursus of training, zullen de algemene voorwaarden van de betreffende locatie gelden, net als 

de verwerkersovereenkomsten in het kader van de AVG. 

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn 

overeengekomen. 

 

Prijzen 

De op de website bouwcursussen.nl vermelde prijzen van cursussen en trainingen zijn excl. BTW, 

tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Indien cursussen of trainingen voor kleine groepen moeten 

worden uitgevoerd, of al in company cursus, kunnen de prijzen in overleg afwijken. 

In de genoemde prijzen per deelnemer is de verstrekking van koffie, thee en een lunch (bij dag 

cursus) opgenomen, tenzij anders wordt vermeld. Indien er wensen zijn voor lunch, diner, o.i.d. kan 

dit in overleg met de locatie tegen een meerprijs verzorgd worden. 

 

De website bouwcurussen.nl behoudt zich het recht voor prijzen van cursussen en trainingen 

tussentijds te wijzigen indien de kosten voor locatie, docent, materiaal, etc., dit noodzakelijk maken. 

 

Aanmeldingen 

De aanmeldingen moeten per email gestuurd worden naar de gekozen uitvoeringslocatie. Deze 

locatie zal in overleg met de aanmelder een datum en plaats plannen voor de uitvoering, waarvoor 

een bevestiging, met gegevens van het aanmeldende bedrijf en van de cursist, per email gevraagd 

wordt van het aanmeldende bedrijf.  

 

Ook op aanmeldingen ontvangen korter dan 10 werkdagen voor aanvang van de cursus of training, 

zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

 

Uitvoering van de cursussen en trainingen 

De cursussen of trainingen worden uitgevoerd op de locatie naar keuze, of indien er groepen 

samengevoegd worden of om andere redenen, op een locatie in de nabije regio. Dit zal in overleg 

met de opdrachtgever worden gepland.  

 

Het voor cursussen of trainingen benodigde materieel voldoet aan de wettelijke eisen en zal voorzien 

zijn van de benodigde keuringsbewijzen. 

 

 

 

 

 



Waar nodig zal voorafgaande aan de cursus (digitaal) lesmateriaal aan de cursisten worden gestuurd 

en indien gewenst zal bij sommige cursussen of trainingen een naslagwerk verstrekt kunnen worden. 

 

Er rusten rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de cursussen en trainingen en 

cursisten of opdrachtgevers zijn niet bevoegd om het cursusmateriaal met derden te delen. Uiteraard 

mogen zij de opgedane kennis en vaardigheden wel in het eigen bedrijf gebruiken om tot een betere 

bouwkwaliteit of bedrijfsvoering te komen. 

 

Voor de gevolgde cursus of training wordt een bewijs van deelname of certificaat verstrekt door de 

uitvoerende instantie. Voor certificaten geldt dat deze digitaal verstrekt worden, als dit in de vorm 

van pasjes verstrekt moet worden, kan een meerprijs worden gevraagd. 

 

Annuleringen 

Een annulering dient door het aanmeldende bedrijf schriftelijk of per email gemeld te worden bij de 

locatie waar de uitvoering van de cursus of training plaats zal vinden, of door georganiseerd wordt. 

 

Er is een onderscheid tussen de annuleringsvoorwaarden voor cursussen die door een externe 

organisatie uitgevoerd worden en cursussen die met eigen docenten van de opleidingsbedrijven 

uitgevoerd worden. 

Voor het annuleren van cursussen van externe organisaties gelden de annuleringsvoorwaarden van 

de betreffende organisatie. Bouwcursussen.nl zal deze annuleringsvoorwaarden meedelen bij de 

inschrijving van cursisten voor deze cursussen. 

Voor de annulering van cursussen die door de opleidingsbedrijven verzorgd worden, geldt voor een 

annulering tussen de 5 en 10 werkdagen voor de uitvoeringsdatum, dat 25% van de cursusprijs in 

rekening wordt gebracht. Bij annuleringen korter dan 5 werkdagen voor de uitvoering, wordt 50% 

van de cursusprijs in rekening gebracht. 

 

In het geval van ziekte van de deelnemer, waarbij de cursusdatum wordt verschoven naar de 

toekomst, wordt € 40,= administratie kosten in rekening gebracht. In het geval van overlijden of 

blijvende arbeidsongeschiktheid van de cursist, vervallen de op dat moment nog resterende 

verplichtingen. 

 

De opleidingsbedrijven (uitvoeringslocaties) die deelnemen in Bouwcursussen.nl, zullen zich 

inspannen om de overeengekomen diensten te leveren. Zij behouden zich echter het recht voor om 

cursussen of trainingen te verplaatsen indien daar gegronde redenen voor zijn. Dit zonder 

verplichting tot het betalen van kosten of schadevergoeding aan deelnemers en of werkgevers. 

 

Indien door ziekte van een docent of een andere gegronde reden de cursus of training niet door kan 

gaan op de afgesproken datum, zal de uitvoeringslocatie zo spoedig mogelijk contact opnemen met 

deelnemers en werkgevers om hen te informeren en een vervangende datum voor te stellen. 

 

Betalingscondities 

Het cursusbedrag zal na opdracht, of direct na de uitvoeringsdatum in rekening worden gebracht bij 

de opdrachtgever, waarbij een betalingstermijn van 14 dagen geldt. Indien de factuur niet tijdig 

wordt voldaan en er incassokosten of gerechtelijke kosten gemaakt moeten worden om betaling af 

te dwingen, komen alle bijkomende kosten voor rekening van de opdrachtgever. 

 

Toepasselijk recht 

Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In het geval van geschillen 

met betrekking tot overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden, of de algemene 

voorwaarden van de uitvoeringslocatie, van toepassing zijn, zullen deze geschillen worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter in het werkgebied van de uitvoeringslocatie. 


