BEcompany
Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemeen
Op alle overeenkomsten betreffende trainingen, workshops en seminars, hierna te
noemen trainingen, verzorgd door BEcompany te Zaltbommel, zijn de volgende
bepalingen van toepassing:
Facturering en betaling
Binnen twee weken na aanvang van het trainingsprogramma (eerste uitvoeringsdag)
wordt de opdrachtgever een factuur toegezonden. Op de facturen van BEcompany is
een betalingstermijn van veertien dagen van toepassing. Eventuele incasso- en
rentekosten wegens niet tijdige betaling, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Terugbetaling
Indien met de opdrachtgever (gehele of gedeeltelijke) terugbetaling wordt
overeengekomen zal BEcompany deze bedragen binnen een termijn van veertien dagen
voldoen.
Additionele kosten
Als reiskostenvergoeding hanteert BEcompany per trainingsdag het tarief van 0,30 euro
per kilometer, berekend vanaf Zaltbommel (trainer Eveline Zuketto) en vanaf Rijswijk
(trainer Brenda van der Hurk).
Annulering
Tot vier weken voor aanvang van het trainingsprogramma (intakegesprekken en/of
eerste trainingsdag) kunnen inschrijvingen kosteloos worden geannuleerd. Bij
annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt
50% in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de
eerste trainingsdag wordt 100% in rekening gebracht.
Vervanging van een deelnemer op een ingeschreven training is altijd kosteloos. Is de
training eenmaal begonnen, dan is tussentijdse annulering niet mogelijk.
Algemeen voorbehoud
BEcompany houdt zich het recht voor programma’s van trainingen in overleg aan te
passen.

Indien BEcompany door verhindering van een medewerker of door overmacht een
training moeten annuleren of afbreken, dan zal zij binnen 20 werkdagen een
vervangende training verzorgen.
BEcompany is niet verantwoordelijk voor kosten of schade welke deelnemer om welke
reden ook zou lijden.
Trainingsmateriaal
BEcompany houdt alle rechten, in het bijzonder auteursrecht, voor met betrekking tot
de door BEcompany aan deelnemers verstrekte les- en leermiddelen. De deelnemer is
niet gerechtigd om trainingsmateriaal van BEcompany in welke vorm dan ook, aan
derden ter beschikking te stellen.
Acceptatie
Door inschrijving op een van de trainingen accepteert de deelnemer de hiergenoemde
algemene trainingsvoorwaarden.
Toeslag
Op de volgende sessies gelden uitzonderingen:
Voor avondsessies na 17.00 uur geldt het tarief à 150%
Voor zaterdagsessies geldt het tarief à 200%
Klachten
BEcompany hanteert een klachtenprocedure. De procedure is te raadplegen via
www.besuccesvol.nl/BEcompany.
Geheimhouding
Alle informatie, die uit de samenwerking en overeenkomst tussen BEcompany en de
contractpartij voorkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig
behandeld.
Conform de gedragsregels rapporteert BEcompany niet over individuele prestaties van
deelnemers.

