BETALINGS- EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
Algemeen
De trainingen vinden plaats bij een locatie van Schouten & Nelissen of bij ProjectsOne in
Breukelen. Op verzoek kan een training uiteraard ook op uw eigen bedrijfslocatie worden
verzorgd, meer informatie hierover kunt u bij ons aanvragen.

Correspondentie
Wilt u in al uw correspondentie aangaande training de trainingcode, datum, de naam van
de cursist, de naam van uw bedrijf en uw factuuradres vermelden?

Betaling
Na ontvangst van onze factuur dient u deze binnen 8 dagen te betalen door een
overschrijving op Rabobank rekeningnummer NL53RABO0131.886.703 onder vermelding
van factuurnummer en trainingscode. Verder zijn de algemene voorwaarden van
ProjectsOne B.V. van toepassing welke zijn ingeschreven onder nummer 342.722.85 bij
de KvK te Haarlem, Nederland.

Annuleren
Wanneer u de training wilt annuleren of op een andere datum wilt komen, dan kan dat
kosteloos tot 30 dagen voor aanvang van de training. Voor een annulering of wijziging
binnen 30 dagen voorafgaand aan de training brengen wij u 50% van de trainingsprijs (excl.
BTW) in rekening. Wilt u binnen 14 dagen voor aanvang van de training annuleren of naar
een andere datum overboeken, dan brengen wij de volledige trainingsprijs in rekening.
Indien u onverhoeds verhinderd bent bij een open-lijn training, kunt u altijd een vervanger
sturen.
In geval van ziekte kunnen wij u natuurlijk overplaatsen naar een andere trainingsdatum,
mits wij uiterlijk drie dagen na de oorspronkelijke trainingsdatum in het bezit zijn van een
schriftelijk attest van een arts. U kunt in geval van ziekte uiteraard ook een vervanger
sturen.

Uitstel
ProjectsOne behoudt zich het recht voor om bij 50% of minder aanmeldingen voor een
open-lijn training of opleiding, de aanvangsdatum te verzetten.

Acquisitie
Indien u deelneemt aan onze open-lijn trainingen, verklaart u geen acquisitie te plegen bij
de andere deelnemers van uw training en/of hun organisaties.
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