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1. Aanmelding
Artikel 1.
Aanmeldingen dienen schriftelijk te geschieden door inzending van een volledig ingevuld
inschrijfformulier. Telefonische aanmeldingen dienen alsnog via een inschrijfformulier schriftelijk
bevestigd te worden. Bevestigingen die naar ons worden gemaild, dienen binnen drie dagen na het
versturen van de mail via het inschrijfformulier in ons bezit te zijn.

2. Inschrijvingen
Art. 2.
Definitieve inschrijvingen vinden alleen plaats na schriftelijke bevestiging door Nieuwland GeoInformatie. Na inschrijving ontvangt de deelnemer binnen twee werkdagen een schriftelijke
bevestiging. Twee weken voor aanvang van een training of opleiding ontvangt de ingeschreven
deelnemer een uitnodigingsbrief met daarin praktische informatie over de start van de training of
opleiding.

3. Kosten, facturering en betaling
Art. 3.
De tarieven staan vermeld op de website. Nieuwland Geo-Informatie behoudt zich het recht voor
haar tarieven aan te passen, tenzij het tarief reeds schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd.
Facturering vindt plaats uiterlijk twee weken voor aanvang van de training of opleiding. De betaling
dient uiterlijk twee dagen voor aanvang van de training of opleiding op onze bankrekening
bijgeschreven te zijn.
Indien Nieuwland Geo-Informatie om welke reden dan ook, de factuur niet tijdig heeft toegezonden,
dan dienen de kosten uiterlijk 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien de opdrachtgever zich
niet aan bovenstaande termijnen met betrekking tot betaling houdt, ontzegt Nieuwland GeoInformatie de deelnemer(s) toegang tot de training of opleiding. Betaling dient te geschieden door
overmaking op het bankrekeningnummer dat op de factuur vermeld staat, onder vermelding van
factuurnummer en factuurdatum.
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4. Annuleringen
Art. 4.
Inschrijvingen kunnen tot 15 dagen vóór de aanvangsdatum van de training of opleiding kosteloos
worden geannuleerd. Bij annulering tussen de 15 dagen en 3 dagen voor de aanvangsdatum zal
Nieuwland Geo-Informatie 50% van de opleiding/trainingskosten in rekening brengen. Bij annulering
op 3 dagen voor de opleiding of training of bij niet verschijnen, zal Nieuwland Geo-Informatie de
gehele opleiding/trainings-kosten (100%) in rekening brengen.
De opleiding/trainingskosten zijn exclusief BTW.
Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen vóór bovengestelde termijn in
het bezit te zijn van Nieuwland Geo-Informatie. Na aanvang van de training of opleiding is restitutie
van de opleiding/trainingskosten bij tussentijdse beëindiging van de opleiding / training niet meer
mogelijk, behoudens bijzondere omstandigheden, te bepalen door Nieuwland Automatisering BV.
Nieuwland Geo-Informatie accepteert vervangers voor ingeschreven deelnemers.

5. Datums en tijden
Art. 5.
Voor datums en lestijden van een training wordt verwezen naar de website. Voor datums en lestijden
van een opleiding wordt verwezen naar het rooster en de studiegids van de betreffende opleiding.

6. Deelnemersaantal
Art. 6.
Om didactische redenen wordt een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Bij overschrijding
van dit maximum, zal aan degenen die als laatste hun inschrijving schriftelijk hebben bevestigd, een
alternatieve datum worden voorgesteld. Als datum van bevestiging wordt genomen de datum van
ontvangst van de schriftelijke inschrijving bij Nieuwland Geo-Informatie.
Nieuwland Geo-Informatie behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijving (zie minimaal
aantal deelnemers per training of opleiding op de website) de training of opleiding te verplaatsen
naar een latere datum of af te gelasten. De gemaakte opleiding/trainingskosten zullen bij het aflasten
van een opleiding of training binnen twee weken door Nieuwland Geo-Informatie worden
geretourneerd.
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7. Verhindering
Art. 7.
Nieuwland Geo-Informatie zal al het redelijke in het werk stellen om de training of opleiding
doorgang te doen vinden.
Nieuwland Geo-Informatie is niet aansprakelijk voor het afgelasten van de training of opleiding op
grond van het gestelde in artikel 6 alsmede op grond van redenen die buiten haar invloedssfeer
liggen (bv. overmacht).

8. Auteursrecht
Art. 8.
Al het lesmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet
worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd.
Het lesmateriaal wordt beschikbaar gesteld aan de deelnemer, maar alle rechten blijven bij
Nieuwland Automatisering berusten.
Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van de training of opleiding (of een gedeelte ervan) is
uitdrukkelijk verboden.
Het is de deelnemer met name niet toegestaan de tijdens de training of opleiding gebruikte
softwareproducten en datasets of gedeelten daarvan te verveelvoudigen en/of ter beschikking van
derden te stellen.

9. Algemeen
Art. 9.
Deze Algemene Voorwaarden sluiten de toepassing van de opdrachtgevers eigen voorwaarden, van
welke inhoud of in welke vorm dan ook, uit.
Afwijking geldt slechts, indien deze op schrift zijn gesteld en door beide partijen ondertekend.
Nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten, waarop
deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, tast de geldigheid van de overige bepalingen van
de Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten niet aan.
De rechten en plichten uit deze overeenkomst zijn niet zonder voorafgaande wederzijdse instemming
overdraagbaar. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Nederlands Recht. Alle
geschillen behoren tot de competentie van de bevoegde rechters.
Voor de inhoud van de opleiding/training verwijzen wij de deelnemer naar onze website en
studiegidsen.
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