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algemene voorwaarden
Artikel 1 Inleidende bepaling
In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
HollendStilstaan:
organisator van de workshop/cursus/traject: HollendStilstaan, ook wel HS genoemd.
Workshop/cursus/traject:
De prestatie die door HS geleverd wordt t.b.v. deelnemer nadat hierover een overeenkomst
is gesloten met opdrachtgever.
Opdrachtgever:
De partij met wie HS een overeenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze
algemene voorwaarden, in andere documenten eventueel ook aan te duiden als `bedrijf`.
Deelnemer:
De partij namens wie de opdrachtgever de voorgenoemde overeenkomst heeft gesloten.
Deelnemersprofiel:
Kenmerken van mogelijke deelnemers die vallen binnen de doelgroep van de
workshop/cursus/traject.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst
1.De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod
van HS hetgeen blijkt uit de ontvangst van een ingevuld en ondertekend
aanmeldingsformulier ten kantore van HS. De ontvangst hiervan wordt aan opdrachtgever
bevestigd.
2.De deelnemer, die een workshop/cursus/traject namens andere deelnemers boekt is
aansprakelijk voor alle andere (mede-)deelnemers, die hij / zij aanmeldt.

Artikel 3 Prijzen van de workshop/cursus/traject
1.De prijzen van de workshop/cursus/traject worden vooraf bij de aanbieding vermeldt.
2.Indien de aanbieding wordt gecommuniceerd via een
(e)maling(s), dan gelden de meest recente prijzen die in de (e-)maling)s) worden genoemd.
3.Indien de aanbieding wordt gecommuniceerd via de website, dan gelden de prijzen die op
dat moment op de website worden genoemd.
4.De prijzen van de workshop/cursus/traject zijn inclusief de kosten voor het cursusmateriaal,
tenzij anders vermeld.
5.De prijzen van de workshop/cursus/traject zijn exclusief BTW
6.Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

Artikel 4 Betaling van de workshop/cursus/traject
1.Tenzij anders is overeengekomen geschiedt betaling binnen 14 dagen na ontvangst van
de factuur, doch minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de workshop/cursus/traject.
Toegang tot de workshop/cursus/traject kan worden geweigerd indien betaling niet op tijd is
voldaan.
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Artikel 5 Annulering en in de plaatsstelling
1.Gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever dient altijd schriftelijk te
geschieden. Tenzij anders is overeengekomen gelden de hiernavolgende annuleringsregels.
2.Bij annulering van de overeenkomst zijn de volgende percentages van de
overeengekomen prijs verschuldigd:
tot 5 weken voor aanvang 10%
tot 4 weken voor aanvang 25%
tot 2 weken voor aanvang 50%
minder dan 2 weken voor aanvang 100%
3.Naast annulering is het in overleg mogelijk een deelnemer te laten vervangen door iemand
anders, mits diegene voldoet aan het deelnemersprofiel. De opdrachtgever, de deelnemer en
degene die hem vervangt zijn aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde
cursusgeld.

Artikel 6 Annulering door HollendStilstaan
1.HS behoudt zich het recht voor de workshop/cursus/traject te annuleren of op een andere
locatie aan te bieden. De deelnemers worden hiervan telefonisch dan wel per e-mail op de
hoogte gesteld. Bij annulering biedt HS een alternatieve datum voor de
workshop/cursus/traject aan, of restitueert de betaalde deelnamekosten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1.HS is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met
deelname aan een workshop/cursus/traject of van annulering van de cursusovereenkomst
tenzij aan HS opzet of grove schuld kan worden verweten.
2.Indien HS op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige
schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HS partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering
wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.De rechtbank in Alkmaar is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de
wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft HS het recht het geschil voor te leggen
aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3.Partijen zullen eerst pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1.Deze voorwaarden zijn opvraagbaar via het mailadres van HS. info@hollendstilstaan.nl
2.Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot
stand komen van de rechtsbetrekking met HS.
3.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.
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