ALGEMENE VOORWAARDEN
Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, overeenkomsten, inschrijvingen voor deelname aan alle
cursussen/trainingen en alle met dat alles verband houdende werkzaamheden van Rielutions
Begrippen
Waar in deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Cursist: deelnemers aan cursussen, trainingen, coaching. Zover van toepassing de opdrachtgever en de kopers van e-learnings;
Opdrachtgever: contractant jegens Rielutions, zover van toepassing tevens cursist;
Opdrachtnemer: Rielutions.
Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over cursus wordt m.m. ook bedoeld training, workshop, opleidingstraject en
begeleiding.
Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over e-learnings, wordt bedoeld alle cursussen die Rielutions online aanbiedt,
zowel online cursustrajecten als micro-learnings of hoe ook genaamd en in iedere verschijningsvorm. Wanneer e-learning wordt
ingezet in combinatie met off-line cursussen, gelden, voor zover relevant, zowel de bepalingen voor het één als voor het ander.
Wat in deze voorwaarden is bepaald over honorarium en cursusgeld is over en weer van overeenkomstige toepassing.
Aanbiedingen
Door Rielutions gedane aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, twee maanden geldig.
Cursussen, aanmelding, annulering
Inschrijving bij cursussen met open inschrijving gebeurt op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. Rielutions verstuurt
een bevestiging van de inschrijving, waarna deze definitief is.
Cursussen met open inschrijving gaan door bij voldoende aanmeldingen. Bij annulering wegens onvoldoende aanmeldingen
heeft de cursist geen recht op schadevergoeding, anders dan dat eventueel al betaalde cursusgelden volledig worden
gerestitueerd.
De cursist kan de inschrijving voor een cursus met open inschrijving zonder kosten annuleren tot vier weken voor de
cursusdatum. Bij annulering tot twee weken voor de cursus is cursist vijftig procent van het cursusgeld verschuldigd en bij
annulering binnen twee weken het volledige cursusgeld. De cursist mag zich na schriftelijke kennisgeving te allen tijde laten
vervangen door een ander.
Cursussen die georganiseerd zijn ten behoeve van exclusieve deelname door cursisten vanwege- of op uitnodiging van- of
toelating door de opdrachtgever, kunnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, tot vier weken voor aanvang kosteloos
worden geannuleerd. Opdrachtgever is bij annulering steeds wel verschuldigd de kosten van ingeschakelde derden, zoals voor
zaalhuur, huur en aanschaf van materialen en hulpmiddelen ten behoeve van de cursussen, catering en anderszins hoe ook
genaamd, benevens een redelijke kostenverhoging voor Rielutions die verband houdt met diens werkzaamheden om geplande
activiteiten te annuleren.
Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is de opdrachtgever bovendien vijftig procent van het overeengekomen
honorarium verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang is de opdrachtgever het overeengekomen
honorarium volledig verschuldigd.
Wanneer de cursist in aanmerking komt voor toekenning van studiepunten, dient de presentielijst bij aanvang en einde van de
cursus te worden ondertekend. Niet volledig bijwonen van de cursus kan gevolgen hebben voor (volledige) toekenning van
studiepunten.
Bij cursussen voor open inschrijving ontvangt de cursist voorafgaand aan de cursus een factuur voor het verschuldigde
cursusgeld. De betaaltermijn voor de factuur is veertien dagen.
Wanneer een cursus door overmacht geen doorgang kan vinden, zoals bijvoorbeeld bij ziekte van de trainer, zal Rielutions een
nieuwe datum voor de cursus plannen. Wanneer de cursist bij die gelegenheid niet deel kan nemen, zal het eventueel al
betaalde cursusgeld worden gerestitueerd. Rielutions is niet voor enige verdere schade aansprakelijk.
E-learnings
Het recht op toegang tot e-learnings van Rielutions koop je middels de webshop op onze website. Deze aankoop geeft toegang
tot de cursus gedurende de tijd dat een cursus in die vorm beschikbaar blijft, met een minimum van zes maanden.
De omschrijving van de cursussen is zorgvuldig opgesteld, maar de cursist kan daaraan geen rechten ontlenen wanneer deze niet
voldoet aan diens verwachtingen omtrent het product.
Aansprakelijkheid
Rielutions is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt bij cq na uitvoering van opdrachten door Rielutions, tenzij
deze aantoonbaar is veroorzaakt door opzet of grove eigen schuld van medewerkers van Rielutions. Rielutions is zo ook met

name niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen van cursisten op trainingslocaties, noch voor gevolgen
van enig ongeval of letsel dat de cursist op trainingslocaties overkomt.
Toepasselijk recht
Op iedere door opdrachtnemer in het kader van deze voorwaarden aangegane overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
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